
 

 
 

M E M O  
  

 

Aan : De raadsfracties, het college 

Van : De griffier 

Datum : 2 april 2020 

Onderwerp : Proces schriftelijke beraadslaging over de agendapunten van de 

raadsvergadering van 21 april 2020 

   

 

 

Algemeen > de noodzaak tot dit proces 

Dit proces is opgesteld in verband met het niet (mogen) plaatsvinden van een (fysieke) 

commissievergadering op 21 april. Dit verbod geldt op grond van de geldende landelijke 

maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Dit verbod geldt, 

voorwaardelijk, niet voor een raadsvergadering omdat besluitvorming door de raad alleen in 

een fysieke vergadering kan plaatsvinden (nb: bij het parlement een spoedwet voor die de 

noodzaak tot een fysieke vergadering wijzigt, maar zover is het nog niet).  

De raad moet voor 11 mei 2020 een besluit nemen over een voorlopig gevestigd 

voorkeursrecht voor gronden in Zuidoostbeemster. Dit is de aanleiding om de 

raadsvergadering van 21 april door te laten gaan en om dan tevens besluitvorming te laten 

plaatsvinden over een aantal voorstellen die niet zijn behandeld doordat de commissie en 

raad van 31 maart is geannuleerd. 

De raadsvergadering van 21 april zal met het minimaal vereiste aantal personen 

plaatsvinden: alleen de voorzitter, de griffier en 7 raadsleden (quorum) en van korte duur 

zijn. Anderen, waaronder publiek en pers, kunnen de vergadering alleen live volgen via 

internet, op de wijze zoals te doen gebruikelijk is voor de raads- en 

commissievergaderingen. 

Over wie van de raadsleden aanwezig kan en zal zijn in de raad van 21 april zal later met de 

fracties contact zijn. 

 

Het onderstaande proces heeft tot doel om de beraadslaging, die anders in de commissie 

wordt gedaan, schriftelijk te doen.  

Voor het spreekrecht van burgers geldt onder deze omstandigheden ook een schriftelijk 

proces, i.c. een brief aan de raad. Hierop worden burgers gewezen via de gebruikelijke 

publicaties over de vergaderingen.   

 

Het proces 

 

Datum : Stap in het proces 

 

2 april 2020 : De raadsagenda en stukken zijn geplaatst en beschikbaar in het 

RIS. 

 

Tot vr 10 april, 

12.00 uur 

 

1e ronde 

: Fracties kunnen over de voorstellen technische en politieke vragen 

stellen en vermelden (desgewenst) wat zij hierover in het debat 

willen inbrengen. Dat kan zijn het politiek oordeel, benoemen van 

aandachtspunten of (alvast) het advies over het voorstel (A of B-

punt). 



Datum : Stap in het proces 

 

10 april : De griffie mailt de formulieren van de fracties naar alle fracties en 

het college en plaatst die bij de vergaderstukken in het RIS. 

 

Tot vr 17 april, 

12.00 uur 

 

2e ronde 

 

: Gelegenheid voor fracties om desgewenst op elkaar te reageren en 

voor het college om te antwoorden en/of om ook te reageren.  

17 april : De griffie mail de reacties en antwoorden naar alle fracties en het 

college en plaatst die bij de vergaderstukken in het RIS. 

 

Tot ma 20 april, 

12.00 uur 

: Laatste dag waarop fracties hun advies kunnen geven op het 

voorstel (A of B-punt), voor zover dit advies niet al eerder is 

gegeven. 

 

21 april :  Besluitvorming in de raad al dan niet met stemverklaringen. 

 

Een stemverklaring is een mogelijkheid om de politieke afweging te 

duiden. Een stemverklaring moet  kort zijn en kan dus geen politiek 

betoog zijn. 

 

 

 

Dit proces is opgesteld uitgaande van het besluit wat hierover is genomen door het 

raadspresidium op 30 maart 2020. 

 


